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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2017 M. ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS,
SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. spalio 31 d. Nr. A-995
Joniškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3
punktu ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
liepos 26 d. įsakymu Nr. A-683 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio
rajono savivaldybėje 2017 metais“ sudarytų darbo grupių korupcijos pasireiškimo tikimybei
nustatyti atliktų analizių Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto srityje (2017-0925 aprašymas Nr. (3.5) IL-3256) ir finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui
teikimo srityje (2017-09-28 aprašymas Nr. (3.5)IL-3298) vertinimo rezultatus:
1. T v i r t i n u Korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo
tikimybės 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatus, sąrašą (pridedama).
2. P a v e d u Kanceliarijos skyriaus vedėjai Rasai Lapukienei šiuo įsakymu patvirtintų
korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m.
analizės ir vertinimo rezultatus, įgyvendinimo kontrolę.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus pareigas

Artūras Pališkevičius

PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A-995
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2017 M.
ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

Laukiami
rezultatai
Finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo sritis
Parengti Neformaliojo suaugusiųjų
Iki 2018 m. kovo 1 d.
Numatytų
Švietimo,
kultūros ir
priemonių
švietimo ir tęstinio mokymosi
programų atrankos ir finansavimo
sporto skyrius
įgyvendinimas
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto
pašalins prielaidas
lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto
korupcijai
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
pasireikšti
2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.
T-13 ,,Dėl Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
programų atrankos ir finansavimo
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“,
pakeitimus atsižvelgiant į darbo
grupės korupcijos pasireiškimo
tikimybei finansinės paramos
suaugusiųjų neformaliajam švietimui
teikimo srityje nustatyti atliktos
analizės ir vertinimo 2017 m. rugsėjo
28 d. aprašymo Nr. (3.5) IL-3298
1 punkte išdėstytus siūlymus
Atlikti finansinės paramos sutarties
Iki 2018 m. kovo 1 d.
Numatytų
Švietimo,
formos pakeitimus atsižvelgiant į
kultūros ir
priemonių
darbo grupės korupcijos pasireiškimo sporto skyrius
įgyvendinimas

Vertinimo kriterijai

Parengtas ir pateiktas
tvirtinti Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2017
m. sausio 26 d. sprendimo
Nr. T-13 pakeitimo
projektas

Parengtas finansinės
paramos sutarties projektas

2
tikimybei finansinės paramos
suaugusiųjų neformaliajam švietimui
teikimo srityje nustatyti atliktos
analizės ir vertinimo 2017 m. rugsėjo
28 d. aprašymo Nr. (3.5) IL-3298 2
punkte išdėstytus siūlymus

3.

pašalins prielaidas
korupcijai
pasireikšti

Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto sritis
Parengti teisės aktų projektus
Socialinės
Iki 2018 m. kovo 1 d.
Numatytų
atsižvelgiant į darbo grupės
paramos ir
priemonių
korupcijos pasireiškimo tikimybei
sveikatos
įgyvendinimas
Joniškio rajono savivaldybės
skyrius
pašalins prielaidas
socialinio būsto remonto srityje
korupcijai
nustatyti atliktos analizės ir vertinimo
pasireikšti
2017 m. rugsėjo 25 d. aprašyme Nr.
(3.5) IL-3256 išdėstytus siūlymus
____________________________________

Parengti teisės aktų
projektai
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